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Van de directie 
Vanaf maandag mogen we onze kinderen weer 
welkom heten op De Wijngaard. Een lange 
vakantie ligt achter ons. Diversen van u zijn op 
vakantie geweest, verweg of dichtbij. We 
hebben mogen uitrusten van ons werk en 
hebben weer nieuwe energie opgedaan. Wat 
we tijdens de afgelopen weken opnieuw 
hebben ervaren is dat het leven gepaard gaat 
met blijde maar ook met droevige 
gebeurtenissen. We denken aan dhr Sloetjes, 
vader van Reinier uit groep 7, die in de vakantie 
is overleden. We wensen Reinier samen met 
zijn moeder, broers en zussen de nabijheid van 
De Heere toe. Ook bij de familie Stockhorst 
kwamen er grote zorgen vanwege de brand op 
het bedrijf van dhr. Stockhorst. Ook hen 
wensen we de kracht en nabijheid van de Heere 
toe. Aan de andere kant is er blijdschap bij juf 
Elsbeth en haar man bij de geboorte van hun 
tweede zoon, Nathan Gijsbert. We wensen 
haar en haar man de zegen van De Heere toe in 
de opvoeidng van de kleine Nathan. Jelmer, 
Maartje en Hidde Ebbers kregen er een 
broertje bij, David. We wensen de ouders van 
David Gods zegen in de opvoeding toe. In al 
deze situaties geldt wat we vanmorgen lazen bij 
de opening van onze eerste veragdering in 
Psalm 27: 

Wacht op den HEERE, zijt sterk en Hij zal uw 
hart versterken, ja wacht op den HEERE. 

 
Schoolschoonmaak 
We zijn blij dat we kunnen vertellen dat Janne 
Lin in ieder geval tot het eind van het 
kalenderjaar de schoolschoonmaak voor haar 
rekening neemt. Fijn dat je dit doet Janne Lin, 
voor velen van ons een hele geruststelling. 
 
Corona maatregelen 
Inmiddels is duidelijk wat de richtlijnen zijn die 
het RIVM hanteert en die ook voor de school 
gelden. Kort gezegd komt het er op neer dat: 

• Er geen afstand van 1,5m hoeft te zijn 
tussen de kinderen; 

• Er geen 1,5m afstand hoeft te zijn 
tussen leerkrachten en kinderen ; 

• Er WEL 1,5m afstand tussen 
volwassenen moet zijn (ook buiten); 

• Er geen ouders IN de school mogen 
komen; 

• De (hand)hygiëneregels blijven zoals 
het was voor de vakantie. 

 
Dit betekent dat: 

• Er geen ouders in school mogen komen. 
We zijn verplicht om een ‘triage 
gesprek’ te voeren met volwassenen 
die in de school komen. Moet u om een 
belangrijke reden toch de school in, dan 
vragen wij u of u uw naam op de lijst bij 
de ingang van de school wil noteren. Dit 
is van belang voor het mogelijk 
contactonderzoek. 

• Heeft u klachten zoals die in de 
RIVMrichtlijn vermeld staan, dan mag u 
de school niet in. 

• Er na de vakantie GEEN luizencontrole 
op de school plaats vindt. We vragen u 
dit thuis te doen. 

• De kinderen van groep 5/6 via de 
hoofdingang de school inkomen. 

 
Pleinwacht 
Het is heel fijn dat de ouders wel weer 

pleinwacht kunnen lopen in het komende jaar. 

U hoeft daarvoor in principe de school niet in. 

Wel moet u uw naam op bovengenoemde lijst 

invullen.  

In de bijlage vindt u het pleinwachtrooster voor 

het nieuwe schooljaar. Ieder gezin dat een kind 

op de Wijngaard heeft, staat ingepland in dit 

rooster.  



Het is de bedoeling dat u pleinwacht loopt van 

12.15 - 12.45 uur. U loopt met 2 ouders per 

keer. Het is niet de bedoeling dat u samen 

loopt, voor het meeste overzicht is het handig 

als u allebei op een ander deel van het plein 

loopt.  

De kinderen van groep 1-4 spelen op het 'kleine 

plein'(voor het speellokaal en bij het lokaal van 

groep 1-2), de kinderen van groep 5-8 spelen 

op het 'grote plein' (de kant waar ook de 

voetbalkooi is). Alle kinderen mogen op het 

stuk 'Natuurlijk spelen' achter de school. U 

loopt op het hele plein rond de school. Als u het 

gevoel heeft dat een situatie uit de hand loopt, 

mag u op het raam van de personeelskamer 

tikken, of even naar binnen lopen uiteraard, 

dan komt er iemand naar buiten. Schroom niet! 

Als u nog vragen heeft, of fouten ontdekt, dan 
horen we het graag! 
 
Jaaropening 
De jaaropening vindt dit jaar plaats zonder 
ouders. Omdat er diverse jonge kinderen 
maandag voor het eerst op school zijn we ze 
niet gelijk in een volle speellokaal wil zetten, 
houden we de jaar opening aan het begin van 
de middag.  
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 

 


